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Σκοπός Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης 
για επίκαιρα θέματα και πρόθεση ψήφου

Μεθοδολογία Τηλεφωνική και WEB (iCAWI)

Δείγμα 1.325 άτομα, ηλικίας 17+

Περίοδος διεξαγωγής 23/8/ έως 27/8/2021

Περιοχή κάλυψης Πανελλαδική

Σταθμίσεις Quotas ως προς τις διοικητικές Περιφέρειες 
της χώρας, και στάθμιση σύμφωνα με τις 
εκλογές του Ιουλίου 2019

Περιθώριο σφάλματος +/-3,0%, διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Αρ. Μητρώου ΕΣΡ : 7 
(επτά)

Μέλος ESOMAR & WAPOR

Τα ποσοστά δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά αποτύπωση των 
τάσεων της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας



Κατά την άποψη σας, ποια από τις δυο κυβερνήσεις διαχειρίστηκε 

καλύτερα τις πυρκαγιές;

Της ΝΔ
38,0%

Του ΣΥΡΙΖΑ
12,0%

Καμία από τις δύο
50,0%



Η ταχύτητα λήψης μέτρων στήριξης της κυβέρνησης στις 

πυρόπληκτες περιοχές, κρίνεται :

Θετικά/Μάλλον 
θετικά
53,0%

Αρνητικά/Μάλλον 
αρνητικά

44,0%

ΔΓ/ΔΑ
3,0%



Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την επιβολή περιοριστικών μέτρων 

(πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, εστίασης , διασκέδασης, 

καταστημάτων κλπ.) στους ανεμβολίαστους;

Συμφωνώ/Μάλλον 
συμφωνώ

64,0%

Διαφωνώ/Μάλλον 
διαφωνώ

36,0%



Είστε υπέρ ή κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού;

Υπέρ
56%

Κατά
42%

ΔΓ/ΔΑ
2%



Πόσο αισιόδοξος είστε για την πορεία της οικονομίας;

Πολύ/Αρκετά
31,0%

Λίγο/Καθόλου
68,0%

ΔΓ/ΔΑ
1,0%



Κατά την άποψη σας, η χώρα κινείται προς :

Σωστή κατεύθυνση
43,0%

Λάθος κατεύθυνση
51,0%

ΔΓ/ΔΑ
6,0%



Κατά την άποψη σας , με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα θα πήγαινε :

Καλύτερα
21,0%

Χειρότερα
50,0%

Το ίδιο
26,0%

ΔΓ/ΔΑ
3,0%



Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, ποιον από 

τους δυο θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό;

ΤΣΊΠΡΑ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ ΚΑΝΈΝΑΝ

25,0%

43,0% 32,0%



Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

35,2%

22,5%

6,2% 5,3% 4,5% 3,8%

11,2% 10,3%

1,0%

12,7%



Ποιο κατά την άποψη σας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της 
Θεσσαλονίκης; (μέχρι τρεις επιλογές)

24,2%

22,7%

28,9%

5,5%

14,5%

4,2%

Το κυκλοφοριακό

Έλλειψη θέσεων στάθμευσης

Αστικές συγκοινωνίες

Το ύψος των δημοτικών τελών

Η εγκληματικότητα

Άλλο



Αν περνούσε από το χέρι σας, τι θα αποφασίζατε να κάνετε για 

την Θεσσαλονίκη ώστε να την αναδείξετε; (μέχρι τρεις επιλογές)

26,3%

7,3%

18,9%

9,5%

13,8%

23,2%

1,0%

Πιο γρήγορα το μετρό

Κατασκευή μαρίνας για την φιλοξενία 
σκαφών (στο ύψος του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ)

Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από 
την Μηχανιώνα μέχρι και το Καλοχώρι

Τουριστική προβολή της πόλης για τη 
προσέλκυση ξένων επισκεπτών

Ανάδειξη των ιστορικών της μνημείων

Αναβάθμιση του περιβάλλοντος, με 
περισσότερο πράσινο

Άλλο



Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ταχύτητα με την οποία 

εκτελείται σήμερα το έργο του μετρό;

Πολύ/Αρκετά
12,0%

Λίγο/Καθόλου
86,0%

ΔΓ/ΔΑ
2,0%



Κατά την άποψη σας, το έργο του μετρό τρέχει :

Πιο γρήγορα με 
την ΝΔ
30,0%

Έτρεχε πιο γρήγορα με 
τον ΣΥΡΙΖΑ

17,0%

Τρέχει το ίδιο και 
με τις δύο 

κυβερνήσεις
48,0%

ΔΓ/ΔΑ
5,0%



Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της απόσπασης και 

της επανατοποθέτησης των αρχαίων στον σταθμό Βενιζέλου;

Συμφωνώ/Μάλλον 
συμφωνώ

58,0%

Διαφωνώ/Μάλλον 
διαφωνώ

32,0%

ΔΓ/ΔΑ
10,0%


